IMPRESII PARTICIPANŢI
- Ediţia 2015 -

„Școala de vară Constantin Cunescu a reprezentat
pentru mine o introducere în avocatura de
business, o experiență pe care facultatea în sine,
din păcate, nu o poate oferi.
Școala de vară reprezintă povestea avocaturii de
business spusă de o echipă extraordinar de
dedicată în organizarea acestui eveniment, care
este menită să traseze direcțiile de orientare către cariera ce va fi urmată.
Consider că școala de vară reprezintă o oportunitate care nu trebuie să fie
ratată de niciun student la drept/tânăr avocat și care într-o anumită
măsură contribuie la alegerea stilului ce va fi urmat mai departe în
carieră.”

“O experiență fără de care, în acest moment nu m-aş vedea!
O experiență pe care o poți încerca fie că ești student, fie că ești avocat stagiar, fie
că ești avocat definitiv. O experiență pe care noi toți, absolvenții Facultății de
Drept, ar trebuie să o avem măcar o dată în viață! De ce?
1. Pentru că te ajută să te formezi fie ca îți dorești
să fii avocat pledant fie că îți dorești să fii
avocat de consultanță ;
2. Pentru că ai posibilitatea de a participa la cursuri
de ,,public speaking » sau « Legal English » ;
3. Și cel mai important lucru, pentru că ai posibilitatea
de a întâlni avocați cu o vastă experiență,
care sunt dispuși să împărtășească cu tine tainele
profesiei de avocat. »

“Şcoala de Vara organizata de Cunescu Balaciu & Asociatii se distinge
prin seriozitate, profesionalism si prin echipa de specialişti din diferite
domenii legate de avocatura de business dornici sa ii înveţe pe
participanţi cât mai multe lucruri. Pe parcursul săptămânii de cursuri
intri in contact cu lumea avocaturii de business, ai oportunitatea de a
învaţă de la avocaţii parteneri, seniori şi asociaţi din cadrul societăţii.
De asemenea, cursurile de „public speaking” şi engleza juridică sunt
foarte utile, încărcate cu informaţii, dar uşor de înţeles şi reţinut.
Şcoala de vară organizată de Cunescu Balaciu & Asociatii reprezintă o îmbinare a cunoştinţelor
juridice teoretice cu practica şi un loc în care descoperi oameni deosebiţi.”
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- Ediţia 2014 „Cunescu Business Law Summer School a
reprezentat o oportunitate rară de a învăța …….
pe lângă conceptele pe care le-am asimilat ……,
am învățat să am mai multă încredere în mine din
punct de vedere profesional, grație echipei din
cadrul CBA care m-a încurajat în acest sens. Vă
mulțumesc.”
„Lectorii Școlii de vară „Constantin Cunescu” ne-au prezentat
… ceea ce se ascunde după sintagma „business law”. …
Școala de vară „Constantin Cunescu”
a oferit participanților posibilitatea de a
pune în aplicare noile noțiuni. …
În concluzie, pot susţine că
această şcoală de vară reprezintă
mai mult pentru profesia mea decât
orice altă perioadă cu un scop asemănător
de până acum.”

„Pentru mine şcoala de vară a fost o experiență
minunată atât din punct de vedere
educaţional/profesional, cât și intersocial. Am
avut parte de o pregătire de specialitate
desăvârșită, asezonată cu legal English și Public
speaking şi, în acelaşi timp, am întâlnit oameni
deosebiți de la care ai multe de învățat.”

„Vă mulţumesc pentru toate detaliile organizatorice care
au făcut ca Şcoala să se desfăşoare perfect! ….. a fost o
experienţă extraordinară care m-a ajutat sa înţeleg ce este
avocatura de business. Recomand şcoala de vară Cunescu,
este o experienţă folositoare şi valoroasă pentru orice
absolvent de drept.”

“Mi-a plăcut foarte mult modul în care au fost
Organizate şi prezentate informaţiile, dar şi faptul că
fiecare modul a avut o latură practică…. Şi am avut
şansa de a lucra cu nişte avocaţi minunaţi,….
Toate aceste elemente coroborate au transformat
aceasta şcoală de vară in cea mai frumoasa şi
productivă experienţă de care am avut parte
în cei trei ani de facultate.”

„Pentru mine, şcoala de vară Cunescu a reprezentat
….o motivare de a urma o carieră în avocatura de
business. …am avut ocazia să întâlnesc profesionişti
în domeniu, de la care am
avut numai de învăţat,
nişte persoane deosebite,
care au avut răbdarea să
ne înveţe ceea ce în timpul
facultăţii, pentru un student
de drept este o enigma,
mai exact ce poţi face practic
cu cunoştinţele acumulate în
cei patru ani de studii.”

-ediţia 2012-
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Victoria Capruciu – Studentă în anul IV,
Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae
Titulescu, Craiova

Bogdan Tâlvăr -Absolvent al Facultăţii de drept din
cadrul Universităţii Româno Americane, Absolvent
al programului de master de drept comercial,
Universitatea Erasmus, Olanda

„Şcoala de vară a fost un prilej excelent de a cunoaşte
oameni noi şi de a învăţa lucruri ce ne vor fi utile în
profesia de avocat. Organizarea a fost excelentă şi
personal nu am nimic de reproşat. Atât doar că mi-ar fi
plăcut să dureze mai mult! :)”

Igescu Andra – Absolvent al Facultăţii de
Drept , Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Iaşi, Mediator
„Îmbinarea armonioasă dintre teorie şi
practica a fost doar unul din punctele forte
atinse. Recomand tuturor tinerilor, să se
înscrie la viitoarele ediţii ale şcolii de vară ce
vor fi organizate în anii următori! „

„...cel mai bun început pentru anul 4. A fost o plăcere
să vă reîntâlnesc, să am din nou ocazia să învăț de la
echipa dumneavoastră și nu în ultimul rând, să
întâlnesc persoane cu aspirații similare și preocupări
comune.”

Mihai Bosa – avocat, Baroul Târgul Mureş

„Am fost plăcut impresionat de profesionalismul
şi eficienţa demonstrate de membrii echipei Cunescu, Balaciu & Asociaţii.
Am dobândit cunoştinţe valoroase asupra avocaturii de business şi am
remarcat importanţa deosebită a respectării factorului timp în
exercitarea corespunzătoare a profesiei de avocat.”

Vlad Dragomir – Student în anul IV , Facultatea
de drept, Universitatea Titu Maiorescu
„...una dintre cele mai frumoase experiente. Pe
această cale doresc să mulţumesc înca o data echipei
CBA pentru tot ce a facut pentru noi”

